Kom og vær med når

Gråsten Landbrugsskole
inviterer til Højskoleaftener
Vinterprogram:
Tirsdag, 13. november 2018

Sangaften med Henrik Jacobsen
Pris kr. 80,-

Tirsdag, 15. januar 2019

Foredrag med Michael Svendsen
Pris kr. 150,-

Onsdag, 20. februar 2019

Foredrag med Daniel Rye
Pris kr. 200,-

Onsdag, 6. marts 2019

Sangaften med Silke og Vagn
Pris kr. 80,-

Tidspunkt: Alle aftener kl. 19.00 – 21.30. Priser er inkl. kaffe og kage
Billetter købes ved indgangen
Billetter
købes ved
Sangaften
medindgangen
Henrik Jacobsen
Kom til en hyggelig og underholdende sangaften med masser
af fællessang.
En aften hvor vi minder hinanden om, at det er fedt at synge
sammen og forhåbentlig også nyder de mange stemninger og
historier, som fællessangen giver.
Sanglege kan også forekomme!

Foredrag med Michael Svendsen
Et sjovt foredrag om forandring, humor og arbejdsglæde.
Michael Svendsen har været den yngste konservatoriestuderende slagtøjsspiller i Danmark og levede længe som
professionel musiker.
I dag er han foredragsholder, hvor han deler ud af sine inspirerende og autentiske foredrag om
forandringsparathed, medansvar og lysten til selv at bidrage til fællesskabet, hvor publikum
virkelig får rørt lattermuskerne.
Velkommen til et spændende, varmt og ikke mindst humoristisk foredrag, hvor man går lidt
gladere hjem.

Foredrag med Daniel Rye
Freelancefotograf Daniel Rye blev taget til gidsel hos ISIS i
13 måneder. Hør den dramatiske og gruopvækkende historie,
hvor han i sit foredrag, giver et åbenhjertigt indblik i, hvad det
vil sige at være gidsel hos ISIS.
Daniel Rye fortæller hudløst ærligt, levende og detaljeret om sit fangenskab og det mareridt,
han gennemlevede i de 13 måneder, og ikke mindst om, hvor svært det er at vende tilbage til
en helt almindelig hverdag igen.
En på én gang forfærdelig og gribende historie, der holder publikum opslugt fra start til slut.

Sangaften med Silke og Vagn
Denne sangaften smyger sig omkring højskolesangbogen:
Både de sange, som er i den, de sange, som måske
kommer i den næste gang, og de sange, som aldrig kommer
med.
Silke og Vagn har spillet sammen i snart 10 år, og har optrådt mange steder i Danmark og i
Sydslesvig.
Silke spiller diverse fløjter, lidt concertina og til tider også keltisk harpe. Vagn holder sig til
sine guitarer, og synger højt og meget gerne sammen med publikum. Der vil virkelig blive
mulighed for at røre stemmen.

Højskoleaftener på

Gråsten Landbrugsskole
Præsenteres i samarbejde med

Elevforeningen for Gråsten Landbrugsskole
og
Kulturlandsbyen6300

Alle er velkomne Vi glæder os til at se dig 

